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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
na žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje vás touto cestou 
žádám o pečlivé zvážení míst, na kterých parkujete svá vozidla. Část komu- 
nikací v našich obcích patří pod Krajskou správu, která zde v zimních mě- 
sících udržuje jejich povrchy. Bohužel se množí případy, kdy vozidla údržby 
neprojedou kvůli zaparkovaným vozům. Jsem upřímně rád, že spolupráce 
mezi městem a zástupcem KSÚS funguje dobře a že se nejprve snaží problém 
řešit touto cestou (požádáním starosty o informování občanů). Pokud by ale 
problém setrval, pak jsem byl upozorněn na řešení prostřednictvím Policie Čr.  
zejména byla jmenována komunikace vedoucí od mostu v Pivovarské ulici  
přes Hádku, Lštěň až na rozcestí nad cihelnou, která je sama o sobě úzká. 
apeluji tímto na vás a zároveň děkuji, že budete těmto konfliktům předcházet 
a řešení s policií nebude zapotřebí. Je třeba si uvědomit, že se nejedná pouze 
o zimní období a vozidla údržby, ale také o vozidla záchranného sboru Čr,  
a tudíž o celoroční stav.

V návaznosti na to si dovolím přidat 
stejnou žádost za město. Komunika-
ce, které nepatří pod Krajskou správu,  
jsou obecní, a tudíž jejich údržbu zaři- 
zuje obec. Tuto službu pro naše obce 
zajišťuje pan Jiří Budil, za což mu 
patří díky, protože se jedná o ne zcela 
vděčnou službu. Technika, kterou 
disponuje, nepatří rovněž k nejmenší,  
a proto se s žádostí obracím i na vás,  
kteří parkujete na obecních komuni- 
kacích. Děkuji.
Dále bych vás chtěl informovat o akci, 
při které se podařilo zprovoznit přítok 
vody do rybníka v Rybnicích. Již delší 
dobu byl přívod nefunkční – ucpané 
potrubí vedoucí od přívodní strouhy 
přes 2 komunikace do rybníka. Nej- 
prve se to město snažilo vyřešit vlast- 
ními silami a po neúspěchu byla  
domluvena pomoc hasičů, kteří se  
ve spolupráci se zástupci Rybářského  
svazu snažili o pročištění potrubí.  
Bohužel ani tato akce nebyla úspěšná. 
Proto jsem využil poslední možnosti 
před započetím výkopových prací, a to 
objednání tlakového čištění kanalizací 
od VAK Beroun. Ani touto cestou ne- 
bylo pročištění zcela snadné, nicméně 
akce byla úspěšná a přívod do rybníka 
je opět funkční. O celkovém technic- 
kém stavu potrubí jsem byl na místě  
vyrozuměn a do budoucna budou  
zřejmě nějaké úpravy potřeba.
Na závěr bych ještě informoval o akci 
„Rekonstrukce chodníku v ulici Pivo- 
varská“. Zde 2 ze 3 přihlášených firem 
nebyly součinné s podpisem smlouvy,  
a proto jsme se rozhodli výběrové  
řízení zrušit. Nové bychom chtěli zve- 
řejnit co nejdříve a věříme, že se akci 
podaří ještě letos zrealizovat.
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MěSTSKý Úřad

Vážení občané, 
posílejte prosím své příspěvky na e-mail: kordulinka@email.cz  
a respektujte uzávěrku čísla, která bude vždy 20. v měsíci,  
abychom zajistili včasné předání potřebných informací. 
Děkujeme, vaše redakce.
Pokud jste podnikatelským subjektem a máte zájem o inzerci v na- 
šich listech, je třeba rozmyslet si velikost reklamy, počet opako- 
vání a příslušnou částku zaplatit buď hotově v úředních hodinách 
na MěÚ Hostomice, nebo požádat o vystavení faktury na e-mailu: 
b.kubrichtova@hostomice.cz. 
Cena za jedno otištění činí: A6 - 50,- Kč, A5 - 100,- Kč, A4 - 200,- Kč.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

dne 2.1.2023 byla v Hosto- 
micích nalezena obálka. 
Majitel ať prosím kontaktuje 
MěÚ Hostomice, matriku - 
tel. 311 584 611.

POPLATKY  
ZA SVOZ ODPADU
Připomínáme občanům povin- 
nost uhradit poplatek za svoz  
odpadu a za psa, a to do 31.3. 
2023 takto:
❚ každá trvale přihlášená osoba  
 600,- Kč 
❚ rekreační objekt celkem  
 600,- Kč
Platit můžete na účet města č. 
0362037329/0800 u České spoři- 
telny nebo v hotovosti či kartou  
v PODATELNĚ MěÚ Hostomice.
Variabilní symbol: 
Hostomice 133701 + číslo domu 
Bezdědice 133702 + číslo domu 
radouš 133703 + číslo domu 
Lštěň 133704 + číslo domu 
chaty 133705 + číslo chaty
Všichni majitelé psa (Hostomice, 
Bezdědice, Radouš a Lštěň) platí 
poplatek jednotně 100,- Kč za psa. 
Slevu má majitel starší 65 let věku  
na 1 psa, a to 50,- Kč.
Poplatek za psa můžete přidat  
k částce poplatku za odpady se 
stejným VS.

DLUHY  
NA POPLATCÍCH  
ZA ODPADY
rádi bychom upozornili občany,  
že za roky 2021 a 2022 jsou  
evidovány četné dlužné částky  
na poplatcích za odpady. Věříme, 
že řada z nich vznikla nedopatře- 
ním a dluhy budou dotyčnými 
brzy vyrovnány. Pokud si nejste 
jisti, přijďte si v úředních hodi- 
nách zjistit, zda se tento problém 
netýká i vás, abychom záležitost 
nemuseli řešit úřední cestou.  
děkujeme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Začátkem roku 2023 se v Hostomicích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka, 
kterou po celém Česku organizuje Charita ČR. Tři malí králové zpívali, přáli 
štěstí a zdraví do nového roku, rozdávali drobné propagační předměty a získá- 
vali finanční prostředky na různé sociální projekty na pomoc nemocným,  
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně  
potřebným skupinám lidí.
Přispívat bylo možné i do stacionárních kasiček umístěných v kostelích hořovické 
farnosti, v hostomickém zahradnictví či v komárovské lékárně. Zároveň mohli zá- 
jemci darovat bezhotovostně online na https://www.trikralovasbirka.cz, převodem 
na tříkrálový účet nebo dárcovskou SMS.
Tak jako každý rok se i letos podařilo vybrat více než v roce předchozím. Letošní 
rekordní výtěžek za celou Římskokatolickou farnost Hořovice činil 32 721,- Kč.
Z výnosu hostomické sbírky bude 65 % předáno zapsanému ústavu Digitus Mise, 
který v Hostomicích zajišťuje pečovatelskou službu. Arcidiecézní charita Praha  
využije na své projekty 15 % výtěžku, 10 % je určeno na rozvojové projekty v zahra- 
ničí, 5 % půjde na celostátní projekty Charity ČR a 5 % je režie sbírky.
Vážíme si toho, že i v této nelehké době dokážete ochotně podpořit ty, kteří jsou  
na tom ještě hůře. Všem štědrým dárcům a ochotným spolupracovníkům děkujeme 
a těšíme se za rok na viděnou. Kašpar, Melichar a Baltazar Hofmanovi
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První návštěva ZŠ Hostomice
začal nám nový rok, my jsme se ve školce rozloučili s vánočními svátky,  
užili si oslavu Tří králů a už se zase můžeme věnovat naplno dalším úkolům.
Naše předškoláky čekal velký den. Poprvé se vypravili seznámit se základní  
školou, prohlédli si první třídu a poznali milé paní učitelky. Prohlédli si, jak to 
ve škole vypadá, splnili první úkoly ve školních lavicích a vyrobili si papírovou 
aktovku. Ve škole se všem moc líbilo a už se všechny děti těší na další návštěvu.
Ve školce jsme přivítali zimu, i když nám počasí zatím moc sněhu nenadělilo. 
Děti se seznámily s Eskymáky, s polárními zvířaty, zopakovaly si správné oblékání 
v zimě a pracovaly se znaky zimy. Děti chodí v hojném počtu, a tak nám vzniká 
spousta krásných obrázků.
Teď už se jen těšíme, až nám napadne sníh a my budeme moci stavět sněhuláky  
a bobovat.
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HOSTOMICKÉ KrOnIKY

Staré hostomické kroniky
Vážení čtenáři, tentokrát Vám přinášíme ukázku z nejstarší hostomické kroniky (z let 1834 - 1904), kdy ještě  
obce neměly povinnost kroniky vést. Začátek kroniky tvoří opisy významných listin (v latině a němčině),  
vybrali jsme tedy ukázky ze stran, které mohou být pro běžného čtenáře čitelné. Kronika nemá ani 200 stran, 
byla psána jen určité roky.
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zš HOSTOMICe / InzerCe

Vánoční desetiboj
Již tradičně se poslední den před vánočními svátky  
na naší škole koná Vánoční desetiboj. Letos tomu  
nebylo jinak. zástupci tříd soutěžili v disciplínách  
určených pro všechny členy týmu, ale byly i disciplíny 
určené jen pro vybraného jednotlivce. Paní učitelka 
Chylíková letos pozměnila některé soutěže, tajemné 
názvy zamotaly hlavy všem soutěžícím. Soutěžilo se  
v Sató v akci, Skóruj, Vozatajství, Výcvik 007, Jako  
Messi, Mega – balón, rope – skipping, Xtreme – work, 
Jumping, Mám rád buchty (hod na koš, zásah umís- 
těných lahví, 2 koně + 1 jezdec, opičí dráha, slalom  
s míčem, hod medicinbalem, švihadlo snožmo, výdrž 
ve vzporu, skok z místa, žebřiny – přítahy nohou).

Třídy druhého stupně vyslaly do bojů šestičlenné družstvo, 
které se skládalo ze tří dívek a třech chlapců. Dané týmy  
bojovaly s velkým nasazením a patří jim velká pochvala, 
přesto všichni na stupně vítězů nedosáhli. Třetí místo obsa- 
dili žáci 7. B třídy, druhé místo si vybojovali žáci 9. B třídy. 
Vítězem letošního desetiboje se stala třída 8. B ve složení 
Jan Bastl, Daniel Debelka, Petr Mikitinec, Sára Achberger, 
Monika Sůrová a Karolína Pelikánová.
Celkovými vítězi desetiboje v kategorii jednotlivců se stali 
Julie Nodlová ze 7. B, Jan Bastl z 8. B a Martin Palacký z 9. B.
Velké poděkování patří organizátorům soutěže - paní uči- 
telce Chylíkové a Pučelíkové, panu učiteli Kramperovi.
Poděkování též náleží sponzorům desetiboje: restaurace  
Lavička Praha, Toptrans Plzeň, V-auto Žebrák.
Po vyhlášení výsledků a rozdání cen se žáci rozešli do svých 
domovů užít si vánoční svátky. Mgr. Daniela Fatková
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V únoru se uskutečnila Valná hromada klubu, na níž bylo  
zvoleno nové složení výkonného výboru SK. Na jaře proběhl 
sběr železného šrotu. Ještě v měsíci březnu jsme pod hlavičkou 
SK Hostomice pořádali Maškarní ples. Jarní sezóna se dohrá- 
vala v měsících duben, květen a červen. Náš tým dospělých  
se nakonec umístil na celkovém 8. místě tabulky III. třídy. 
Tým dospělých střídal lepší výsledky s těmi horšími a konečné 
umístění bylo zklamáním. Na konci dubna proběhla již  
klasická akce Pálení čarodějnic, na kterou si našlo cestu přes 
300 účastníků. Akce je plně podporována SK Hostomice,  
a to jak po organizační, tak i po ekonomické stránce. Naše 
mladší přípravka kráčela jarní sezónou velmi úspěšně a nako- 
nec se probojovala do velkého finále okresu Beroun. Bylo pro 
nás ctí organizovat finále právě naším klubem a titul nakonec 
získal tým Králova Dvora. Naši borci obsadili pěkné 6. místo. 
Ani o letních měsících jsme nezaháleli a v červenci přivedli  
do Hostomic opět legendární revival AC/DC Špejbl’s Helprs, 
který roztančil výstaviště. V měsíci srpnu byl organizován 
trenéry mládeže fotbalový kemp pro naše ratolesti. Úspěch 
jsme slavili i na poli funkcionářském, když se nám konečně 
po několika letech vyjednávání s jinými kluby povedlo spo- 
jit celou mládež s týmem SK Chlumec. Nyní máme celkem  
4 mládežnické týmy včetně školičky.
Během léta byla plně zapuštěna renteční nádrž na zálévání 
trávníku z okolních vrtů. Další postup, jak co možná nesnadněji 
dostat vodu přímo na hřiště, bude pokračovat v příštím roce.
Podzimní soutěž začal tým dopělých jako den a noc, ale řek- 
němě od poloviny soutěže byli dospělí k neporažení a v ta- 
bulce obsadili krásné 4. místo. Byla radost se konečně koukat  
na krásné akce plné kombinací a branek. Veříme, že po vyda- 
řeném zimním soustředění se náš tým zakousne do soupeřů  
i na jaře a posune se ještě výše. Naše mládež podávala také 
skvělé výkony. Mladší a starší přípravka se probojovala do 
jarních semifinálových skupin a bude útočit opět na velké 
finálové turnaje okresu Beroun. Mladší žáci obsadili ve své 
skupině 4. příčku s minimání ztrátou na bronzové a stříbrné 
místo. V září se během posvícenského víkendu odehrálo  
utkání starých gard proti legendám klubu. Na podzim 
jsme uspořádali nábor fotbalových nadějí. Velmi úspěšné 
bylo založení specializovaných tréninků našich brankářů  
v mládežnických týmech. Mladší přípravka odehrála po skon- 
čení sezóny pěkný turnaj v Jablonci nad Nisou, kde zvítězila. 
Dále ji čekají halové turnaje a přípravné zápasy. Mladší žáci  
(i s hráči z kategorie starší přípravky) se zúčastní zimní ligy 
v okolí Prahy. Vzdělávání trenérů je jedním z našich cílů  
a postupně jej plníme. Naším cílem je mít všechny trenéry  
s licencí FAČR skupiny C. První certifikaci získal v prosinci  
na Strahově náš koordinátor mládeže - Luděk Báchor.
Během roku oslavilo své jubileum několik členů SK, kterým 
jsme poděkovali za jejich práci pro klub a předali malý dárek. 
Bohužel nás opustilo opět několik dlouholetých členů, kterým 
i tímto vzdáváme hold a čest jejich památce. Povedlo se nám 

několik dobrých věcí, ale čeho si nejvíce vážíme a ceníme  
je to, že si do areálu našly cestu děti společně s dospělými 
a sportují. V kategoriích naší školičky a mladší přípravky 
společně se starší přípravkou a mladšími žáky je kolem 50 
dětí, což je krásné číslo. Podařilo se nám stabilizovat a doplnit 
sportovní vybavení pro všechny kategorie a trénery. Za vším  
je velmi tvrdá práce všech dobrovolníků z SK.
Abychom byli objektivní, musíme přiznat, že několik věcí  
se nám také nepovedlo. Memoriál Václava Průchy a jeho 
druhý ručník musel být zrušen z důvodu přihlášení pouze 
4 týmů. Chceme změnit model tohoto turnaje a pokusíme 
se ho zorganizovat na konci léta v roce 2023. Bohužel jsme 
nebyli schopni zatím sehnat více dobrovolných trenérů  
a máme tímto ohroženou kategorii mladší přípravky v příštím 
roce. Nepodařilo se nám zatím dosáhnout dohody s maji- 
teli pozemků na výstavišti, kolem hřiště a pod klubovnou. 
Toto téma nás velice trápí a je zřejmé, že bez pomoci města 
to nepůjde. Nedisponujeme takovými finančními prostředky, 
abychom pozemky vykupovali či měnili. Naše možnosti jsou 
minimální, a ačkoliv jsme přes obrovskou snahu zatím nenašli 
kompromis s církví a státem (tzn. majiteli pozemků), nehá- 
zíme flintu do žita a pracujeme na tomto důležitém milníku 
pro SK Hostomice samozřejmě i nadále. Byla by totiž velká 
škoda, aby Hostomice přišly o prostor zvaný „výstaviště“, které 
slouží nejen sportovnímu klubu, ale je využívaný i dalšími  
hostomickými spolky. Také se nám finančně nedaří zlepšovat 
stav našich kabin, které by potřebovaly nutnou rekonstrukci  
a zub času je na nich vidět.
a co nás čeká v příštím roce? níže jsou akce na rok 2023 
plánované naším klubem SK Hostomice:
14.1. Novoroční posezení (Záložna)
25.2. Valná hromada SK Hostomice (Záložna)
16-19.2. Zimní soustředění A tým (Strakonice)
18.3. Maškarní zábava (Záložna)
30.4. Pálení čarodějnic (areál SK Hostomice)
8.7. Koncert AC/DC revival (areál SK Hostomice)
5.8. Turnaj legend / starých pánů (areál SK Hostomice)
26/27.8. Memoriál Václava Průchy – turnaj přípravek  
 (areál SK Hostomice)
9-10.9. Posvícenské sportování (areál SK Hostomice)
31.12. Silvestrovský fotbálek (areál SK Hostomice)
Na závěr bychom z celého srdce chtěli poděkovat všem spon- 
zorům našeho klubu, dobrovolníkům a trenérům, všem hráč- 
kám a hráčům za reprezentaci města Hostomice, rodičům  
za to že podporují děti ve sportování, fanouškům a vůbec  
všem lidem za podporu SK Hostomice.
Velice si vážíme a ceníme Vaší přízně a pomoci!
Děkujeme a sportu zdar, fotbalu zvlášť!

SK Hostomice Luděk Báchor

OHLéDNUTÍ ZA ROKem 2022
rádi bychom využili možnosti představit občanům Hostomic rekapitulaci dění v našem Sportovním klubu 
v minulém roce. rok 2022 byl konečně již bez covidový a sportovní aktivity se mohly rozjet na plné obrátky.
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SK HOSTOMICe z.s.

AKTiViTY mLÁDeže 
V neděli 15.1.2023 se naše obě přípravky SK Chlumec/SK Hostomice 
zúčastnily halového okresního přeboru v Králově dvoře pořádaným 
OFS Beroun.

Odpoledne přišla na řadu mladší přípravka, která byla rozdělena  
do dvou skupin po 3 týmech. 
V prvním utkání jsme přehráli Drozdov poměrem 3:0 a zajistili si  
tím prakticky účast v semifinále. V druhém utkání jsme potkali bu- 
doucího vítěze turnaje, tým ze Zdic. Byli jsme mu vyrovnaným 
soupeřem, ale zdický tým byl efektivnější v proměňování šancí a zvítě- 
zil 2:4. V semifinále na nás čekal ČLU Beroun. Utkání bylo velmi  
vyrovnané a oba týmy se přetahovaly o vedení za stavu 2:2. Bohužel 
naše šance končily na tyčích soupeřovy branky. Poté soupeř využil naše 

Turnaj odehrály nejlepší týmy obou 
kategorií, které se umístily na prvních 
příčkách v podzimní sezoně. Naše 
starší přípravka, která byla po podzim- 
ní části na 2.místě, startovala jako 
náhradník za tým Berouna.
Na palubovku nastoupila v dopoled- 
ních hodinách jako první starší 
přípravka, která odehrála celkem 4 
poměrně náročná utkání. Střídali jsme 
pěkné okamžiky hlavně v útočné fázi 
s těmi slabšími v obraně. Po 1 prohře, 
1 remíze a 2 výhrách obsadili holky  
a kluci krásné 3. místo. 
Nejlepší zápas jsme odehráli proti Droz- 
dovu, který jsme porazili v poměru 4:0. 
V utkáních, které jsme prohráli, nás 
srážely zbytečné chyby a v některých 
případech jsme měli o dost smůly, 
která ovšem k fotbalu patří.
Konečné pořadí starší přípravka:
1. SK Cembrit Beroun
2. FK Králův Dvůr
3. SK Chlumec/SK Hostomice
4. TJ Drozdov
5. SK Tlustice

malé zaváhání a trestal - 2:3. Hru jsme vzápětí 
otevřeli, což byl mlýn na útočné akce Berouna 
a i vinnou postupně odcházející kondice jsme 
odešli poraženi. V posledním zápase o 3. místo 
na nás čekal Cembrit Beroun. 
Zápas byl opět velmi vyrovnaný až téměř do 
konce. Tahali jsme za kratší konec, ale kýženou 
branku, co by nás poslala do vedení, jsme bohužel 
nevstřelili. Naopak platilo fotbalové pořekadlo 
nedáš-dostaneš a my jsme ke konci inkasovali  
- 1:2. Určitě jsme na soupeře měli, ale prostě  
to nevyšlo. 
Nakonec jsme tedy obsadili pěkné 4. místo  
a mohli převzít diplom od OFS Beroun. 
Konečné pořadí mladší přípravka:
1. FK Zdice
2. ČLU Beroun
3. SK Cembrit Beroun
4. SK Chlumec/SK Hostomice
5. TJ Chrustenice
6. TJ Drozdov 
Oba týmy si zaslouží velkou pochvalu za bo- 
jovnost a nadšení, které do hry daly! 
Gratulujeme k předvedené hře a makáme dál!

Za SK Hostomice Luděk Báchor
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Prodej slePiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,  

Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana  
a Dark Shell - typu Maranska, cena od 249,- Kč/ks

Prodej: 2.3.2023 od 13.55 hodin 
hostomice - u vlakového nádraží

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky,  
doprava 189,- Kč za celý nákup, doporučujeme objednávat! 

Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 728 605 840 
www.drubezcervenyhradek.cz

SK Hostomice z.s. 
oznamuje:

POZVÁNKA
na valnou hromadu SK Hostomice,  
která se uskuteční 25. února 2023  
od 15 hodin v restauraci Záložna

Srdečně zve SK Hostomice z.s.
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HaSIČI HOSTOMICe

Kroužek mladých hasičů
Letošní nový rok jsme odstartovali v plné síle a vrhli jsme se na opakování hasičských znalostí. Zopakovali  
jsme si značky, uzle, čím co hasit. Naučili jsme se také první pomoci, abychom byli schopni pomoci svým  
kamarádům či rodině v nelehkých situacích, které dokážou ohrozit život.

Program kulturních akcí, které pořádá sbor dobrovolných hasičů Hos- 
tomice 2023. Prosíme o sledování aktualizací dat jednotlivých akcí.  
datumy jsou naplánovány, ale mohou se z nečekaných důvodu změnit. 
Před každou akcí Vás budeme informovat na plakátech a na našem face- 
booku HaSIČI HOSTOMICe.

28. ledna Výroční valná hromada - hasičská zbrojnice
18. února Hasičský ples - kulturní dům Neumětely
25. března Masopust - Hostomice
1. dubna Dětský karneval - hasičská zbrojnice
13. května Hasičské závody - Hostomice
24. června Den s hasiči - před hasičskou zbrojnicí
29. července - 5. srpna Hasičské soustředění - Mrtník
2. září Soutěž o nejlepší kachnu - před hasičskou zbrojnicí
4. listopadu Lampionový průvod - Hostomice
9. prosince Advent - tradiční jarmark - před hasičskou zbrojnicí

Novoroční ohňostroj
Hasiči společně s vámi 1. ledna 2023 v 18 hodin při-
vítali nový rok! na náměstí či z blízkého okolí jste 
mohli vidět okouzlující ohňostroj.
Omlouváme se majitelům pejsků a jiných zvířat,  
ale myslíme si, že to opravdu stálo za to a k Novému 
roku to patří.
Přejeme krásný rok 2023! SDH Hostomice

KULTURA, KTeROU PRO VÁS PŘiPRAViLi 
HASiČi ZA PODPORY mĚSTA
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HaSIČI HOSTOMICe

ČiNNOST VÝJeZDOVé JeDNOTKY
Výjezdy hasičů v lednu 2023
Jednotce hasičů Hostomice začal rok hned třemi výjezdy. 
❚ První výjezd v novém roce je ze dne 4.1.2023 ve 21.26 hod. 
Jednalo se o spadlý strom přes silnici. Událost se stala na silnici z Hostomic 
směr na Bukovou. Jednotka vyjela s CAS 16 Iveco. Na místě strom odstranila 
pomocí motorové pily a vrátila se zpět na základnu.
❚ druhá událost letošního roku je ze dne 7.1.2023 v 19.54 hod. 
Jednalo se o nahlášený požár sazí v komíně v Hostomicích, ulice Pivovarská.  
Jednotka vyjela s CAS 16 Iveco a AP 20 Škoda 706. Na místě zasahovala  
společně s jednotkou HZS Dobříš. Průzkumem nebylo zjištěno žádné nežá- 
doucí hoření v komíně ani nikde jinde. Jednotka pomocí plošiny zkontrolovala 
komín shora a po dohodě s velitelem HZS Dobříš se jednotka po sbalení plošiny 
vrátila zpět na základnu. 
❚ další událost je ze dne 16.1.2023 a stala se ve 12.24 hod. 
Jednalo se opět o nahlášený požár sazí v komíně. Místo události se nacháze- 
lo v Hostomicích, ulice Dubinská. Jednotka vyjela s AP 20 Škoda 706 a CAS 
16 Iveco. Na místě zasahovala společně s jednotkou HZS Dobříš. Průzkumem 
bylo zjištěno nežádoucí hoření v komínovém tělese. Komín byl vyčištěn pomocí  
kominického nářadí. Po dohodě s velitelem HZS Dobříš a sbalení materiálu  
se jednotka vrátila zpět na základnu.

Za jednotku dobrovolných hasičů velitel družstva Petr Nájemník

POZVÁNKA 
Srdečně Vás, zveme po dvou-
leté covidové odmlce na náš 
tradiční hasičský ples, který se 
letos bude konat 18. února od 
20 hodin. 
K tanci a poslechu zahraje hu- 
dební skupina Hračky v kulturním 
domě v Neumětelích. 
Předem děkujeme všem, kdo nás 
na této akci podpoří a zúčastní 
se.
Plesová linka:
Hostomice - Bezdědice - Radouš  
- Neumětely.
Odjezd od hasičské zbrojnice 
19.00 a 19.30 hod.
Odvoz z Neumětel na zpět cca 
2.00 a 2.30 hod.

Hezkou zábavu přeje  
SDH Hostomice
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VZPOmÍNKA
Dne 18. února 2023  
uplyne 32 let, co 
nás navždy opustil 
náš milovaný tatí- 
nek a dědeček, pan 
Karel Kocourek 
z Bezdědic. Kdo 
jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkují dcera Dobruš  
a synové Karel a Pepa

ZUBNÍ POHOTOVOST
V den tisku nebyl na webových strán- 
kách České stomatologické komory 
dosud k dispozici rozpis zubní poho- 
tovosti na měsíc únor. 
Měl by být později dostupný na  
www.dent.cz/pohotovosti. 
Omlouváme se a děkujeme za po- 
chopení.

JUBiLANTi
Blahopřejeme občanům Hostomic,  
Lštěně, radouše a Bezdědic, kteří 
v lednu oslavili či v únoru oslaví 
významná životní jubilea.

Leden:
Eva Urbánková 80 let
Břeňová Jaroslava 70 let
Vyštejnová Alena 70 let
Vršanský Vladislav 70 let
Zímová Marie 70 let

Únor:
Anna Růžičková 91 let
Josefa Švagrová 90 let
Růžena Palasová 80 let
Dupačová Věra 75 let
Janotová Ľubuša 70 let

PRODeJ KUŘiC 2023
FiRmA NOVÁK RADOmYŠL

HOSTOMICE - 15.00 hod. U COOPU
DNE: 1.3. / 29.3. / 26.4. / 24.5. / 21.6. / 

19.7. / 16.8. / 13.9. / 11.10. / 8.11.
červené, černé, kropenaté, modré,  

žíhané, bílé, kohouti
Stáří 20 týdnů - Cena 240 Kč/ks

Kontakt: tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz

KURZ STUDeNé 
KUCHYNĚ
STP v Hostomicích  

vás srdečně zve  
na kurz studené kuchyně,  

který se bude konat ve středu  
22. února 2023 od 13.30 hodin  

pod vedením kuchařky  
dobroslavy zikánové ve cvičné  

kuchyni zš Pavla Lisého. 
Suroviny pro výrobu  
pomazánek zajištěny. 

Přezůvky s sebou!

oslavte s námi valentÝna
V sobotu 18. února 2023 se uskuteční v restauraci  

Záložna - Dobroty Kačena od 19 hodin Valentýnská  
zábava za doprovodu hudební skupiny RANDALL. 

Rezervace míst na výčepu restaurace  
nebo na tel.: 739 290 262. 

Vstupné dobrovolné. Malé občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou Michal Špatenka a Oldřich Kačena


